
nome name [artista | grupo | companhia artist | group | company]

direção artística artistic direction

morada adress

código postal postcode

tel / telm telephone number /  mobile

site portfolio’s webpage

e-mail e-mail

país country

candidaturas applications 15 novembro 2018 a 15 janeiro 2019 15 november 2018 to 15 january 2019

formulário de candidatura application form

designação do projecto artístico / espetáculo art project  / show designation

nº total de participantes
total number of participants

duração duration

nomes da equipa artística e/ou técnica names of the artistic and/or technical team

tempo de desmontagem
time break down

tempo de montagem
time set up

dimensões mínimas de cena
performance area

caracterização characterization

formato format
fixo fixed           deambulante itinerant

horário daytime
diurno day show           nocturno night show

novos media new media

arte digital digital art

instalação installation

performance performance

multidisciplinar multidisciplinary

música music

circo circus

intervenção intervention

graffiti graffiti

teatro theatre

dança dance

inscrições registration
programacao@imaginarius.pt

anexos obrigatórios [marque com x]
mandatory attachments [please tick]

nota biográfica [máx. 500 carateres]
biographical note [max. 500 characters]

sinopse do projecto [máx. 300 carateres]
synopsis of project [max. 300 characters]

descrição geral do projeto
general description of the project

esboço cénico [não obrigatório]
scenic outline [optional]

Os dados pessoais recolhidos atra-
vés deste formulário são processa-
dos nos termos definidos no Regula-
mento Geral sobre a Proteção de
Dados Pessoais (RGPD) – Regula-
mento nº 2016/679 do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 27 de
abril de 2016 – e na Política de
Privacidade do Município de Santa
Maria da Feira http://bit.ly/2O2UMC2
Personal data collected through this
form is processed under the terms
of the General Regulation on the
Protection of Personal Data (GDPR)
– Regulation 2016/679 of the European
Parliament and of the Council of 27
April 2016 – and the Privacy Policy
of the Municipality of Santa Maria
da Feira https://bit.ly/2PlcZPn

Os dados recolhidos serão utilizados
unicamente para o fim a que se des-
tinam – Concurso Call – Apoio à
Criação Local.
The data collected shall be used
solely for the purpose for which it is
intended – Call – Apoio à Criação
Local competition.

Confirmo que li e aceito o RGPD
e a Política de Privacidade.
I confirm that I have read and
accepted the GDPR and the
Privacy Policy.

Desejo receber newsletters e
conteúdos promocionais do
Município para os contactos
facultados
I wish to receive newsletters
and promotional contents from
the Municipality to the supplied
addresses

Declaro que tenho conheci-
mento e estou de total acordo
com as normas de participação
na Call – Apoio à Criação
Local'19.
I declare that I am aware and
that I am in full accordance
with the participation rules of
Call – Apoio à Criação Local'19.
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